Mariona Llenas ‐Arquitecta‐

Mariona Llenas [1977] és Arquitecta
[2003] per l’Escola Tècnica Superior de
Barcelona [UPC], Postgrau en Gestió del
Territori i Urbanisme [UOC], cap de
projectes de KGB Arquitectura Urbanisme i
Disseny durant 10 anys, col∙laboradora
habitual de l’Estudi de paisatge Martí
Franch, arquitecte municipal assessor,
arquitecta pericial, co‐fundadora de Dièdric
[disseny i gestió d’espais] i arquitecta ‐
interiorista per l´empresa Joid´art.
1r premi de disseny de l´estand del Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya i Espanya
[COAC i CSCAE] al Construmat 2011 i
finalista en concursos promoguts per la
Generalitat de Catalunya,
Redacció i direcció d´obra pública:
a nivell local amb els arquitectes Joaquim
Bover i Enric Bayona,i Martí Franch
a nivell internacional a França, amb
Philippe Dubuisson [Perpignan], Boyer‐
Percheron‐Assus [Montpellier], Perris
[Narbonne].
A nivell educatiu ha participat com a
ponent en el projecte Ensenyar
Arquitectura‐Aprendre Arquitectura a les
escoles, promogut per Pep Admetlla, i en
seminaris a la UdG i la Universitat de San
Sebastian a Santiago de Chile.
Col∙laboradora al Departament d´Expressió
Gràfica
Arquitectònica
[ETSAB‐UPC],
realitzant
treballs per a Elsa Peretti
Foundation.
Idiomes: anglès i francès, nivell avançat
parlat i escrit, català i castellà bilingüe.
Informàtica:
Autocad,
SketchUp,
Photoshop, Illustrator, CorelDraw, TCQ i
Presto, i programes Office.

Arquitectura ‐ Edificació i disseny interior
d´habitatges unifamiliars, plurifamiliars,
edificis comercials i col∙laboració en
l’edificació d´obra pública: Habitatges a
Bordils, Bàscara, Vidreres entre d’altres,
col∙laboració en HPO a la Bisbal i Vic,
Concessionari
Mazda‐Chevrolet,
CEIP
Albons, CEIP Tordera, CEIP Domeny, 42
habitatges al Zac Foulon de Perpignan,
Museu de l’Aigua al Boulou, Facultat de
Química a Montpellier, Institut Secundària
a Carcassona
Rehabilitació ‐ Intervencions en edificis
catalogats del Patrimoni Històric‐Artístic:
Edifici d´habitatges plurifamiliar al casc
antic de Girona, Rectoria de Fornells,
Església de Marenyà. Col∙laboració:
Ajuntament de Fornells, Casal d’Avis a
Sarrià de Ter, entre d’altres.
Disseny d´Interiors ‐ Disseny de l´espai, la
il∙luminació, el mobiliari, la decoració i la
imatge corporativa de locals comercials i
administratius:
comerç
alimentari,
perruqueria, oficines TV, centre esportiu i
de salut, comerç mobiliari, joieria,
floristeria, taller de costura, bar i
restaurant. Disseny d´espais efímers,
estands comercials i expositius.
Urbanisme ‐ Arquitecta municipal assessor,
redacció de planejament urbanístic general
POUM, projectes d´urbanització de carrers
i places en centres històrics.
Paisatge ‐ Redacció i direcció d’obra de
projectes d’espai públic a Barcelona, de
paisatge en espais naturals protegits, parcs
urbans i disseny de mobiliari urbà: Les
Corts Barcelona, àrees de lleure i miradors
a Montserrat i les Gavarres.

